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 VEÍCULO: PORTAL NO AR             DATA: 03.03.14              
 
Projeto do Sebrae-RN propõe melhorias para o bairro do Alecrim – Portal No Ar 
 
 
Um bairro com ruas sinalizadas, estacionamento para veículos, novas paradas de 
ônibus, bancos e iluminação pública, além de um espaço para convivência que inclui 
teatro e museu. Essa pode ser a realidade do bairro do Alecrim caso o projeto de 
Design Urbano elaborado pelo Sebrae no Rio Grande do Norte seja viabilizado. A 
proposta já foi apresentada ao prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. Além do 
Sebrae-RN, entidades como a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do RN (Fecomércio), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Natal e a Associação 
dos Empresários do Bairro do Alecrim (AEBA) participaram da reunião com o prefeito 
Carlos Eduardo. 
 
Elaborado em 2009, o projeto foi criado durante o desenvolvimento do programa 
Agentes Locais de Inovação (ALI), uma iniciativa do Sebrae que leva até as empresas 
consultoria especializada, que, no primeiro ciclo, foi dedicado ao Alecrim. Nesse 
mesmo período, o projeto foi apresentado à gestão municipal na época. “O Sebrae 
durante o programa constatou o alto poder econômico do bairro, mas também a 
enorme informalidade. Então, nosso corpo técnico desenvolveu esse projeto de 
Design Urbano com a ajuda de parceiros”, afirma a gerente da Unidade de Comércio 
e Serviço do Sebrae-RN, Sandra Martins. 
 
Além das alterações na comunicação visual urbana, na engenharia de trânsito e no 
mobiliário urbano, o projeto prevê a substituição do camelódromo por uma 
estrutura a ser erguida na chamada feira do fogo (esquina da Avenida Coronel 
Estevam com a Rua Presidente Quaresma). “A informalidade ainda é um grande 
problema do bairro”, destaca o presidente da Associação dos Empresários do Bairro 
do Alecrim (AEBA), Francisco Denerval de Sá. 
 
De acordo com a gerente, o Sebrae vai atuar na capacitação desse público. “O 
Sebrae contribuirá com a formalização dos micro e pequenos empresários da 
região”. Uma contribuição para a economia de um dos bairros mais importantes 
financeiramente para a cidade. “O projeto vai melhorar a organização do Alecrim e 
isso vai ser muito bom porque vai levar mais natalenses para lá, o que vai gerar 
retorno para a economia”, garante Sandra Martins. 
 
“Natalenses de todas as esferas sociais frequentam o bairro, que é a cara do 
comércio de rua desta cidade. E é também um bairro, que infelizmente, vem sendo 
negligenciado em alguns aspectos. Com o projeto, iremos mudar a geografia humana 
e o visual do bairro, tornado-o mais aprazível e digno para todos os que frequentam 
e para os que tiram de lá o sustento de suas famílias”, completou durante a reunião 
de apresentação do projeto o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 



 

 
Outras mudanças contempladas pelo projeto são a revitalização da Praça Gentil 
Ferreira que terá áreas verdes e caminhos para circulação e descanso. O teatro e 
museu incluso no projeto compreendem a mesma área da praça que terá ainda um 
café e um centro de informações. “O projeto vai beneficiar os empresários, camelôs 
e público circulante. Vamos passar a ter uma área boa de humanização”, esclarece 
Francisco Derneval de Sá que há 30 anos trabalha no bairro do Alecrim. “O Alecrim 
faz parte da minha vida e tenho a esperança de vê-lo diferente daqui a um tempo”. 
 
Atualizado em 3 de março às 08:22 
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VEÍCULO:  BLOG DO CARLOS COSTA           DATA: 28.02.14              
APÓS PLEITO DA FECOMÉRCIO E ENTIDADES, PREFEITO DE NATAL SE 
COMPROMETE COM REVITALIZAÇÃO DO ALECRIM 
 
 
Marcelo Queiroz e representantes do Sebrae, CDL Natal, Sindicato do 
Comércio Varejista do RN e Associação do Empresários do Bairro do Alecrim levam 
projeto a Carlos Eduardo 
 
O presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomércio), Marcelo Fernandes de 
Queiroz, liderou uma comitiva de empresários e lideranças empresariais em 
audiência no final da manhã desta segunda-feira, 24.02, com o prefeito de 
Natal, Carlos Eduardo Alves. O grupo foi apresentar ao chefe do Executivo 
Municipal um projeto de revitalização para o bairro do Alecrim, que contempla, 
entre outras coisas, a reurbanização da área central e a relocação das bancas 
que hoje ocupam o espaço do “Camelódromo”. 
 
“Há algum tempo que os 
empresários do bairro do Alecrim vêm me procurando, sempre trazendo pleitos 
para melhorar aquele bairro. Trata-se de um bairro com uma enorme importância 
social e econômica para a cidade do Natal. Natalenses de todas as esferas 
sociais frequentam o bairro, que é a cara do comércio de rua desta cidade. É 
também um bairro que, infelizmente, vem sendo negligenciado em alguns aspectos. 
Há tempos por exemplo, ele não recebe uma intervenção de maior monta da parte 
do 
Poder Público. Sua infraestrutura, hoje, é deficitária. O projeto que levamos 
ao prefeito foi desenvolvido pelo Sebrae e com o apoio da CDL Natal e das 
entidades comerciais ligadas especificamente ao bairro do Alecrim. Com ele, 
iremos mudar a geografia humana e o visual do bairro, tornando-o muito mais 
aprazível e digno para todos que o frequentam e para os que tiram de lá o 
sustento de suas famílias”, afirmou Marcelo Queiroz. 
 
Entre outras coisas o projeto 
prevê a relocação das bancas que hoje ocupam o Camelódromo, e outras áreas do 
bairro, para uma estrutura a ser erguida na chamada “feira do fogo” (esquina da 
Avenida Coronel Estevam com a Rua Presidente Quaresma). Com isso, o espaço hoje 
ocupado pelos ambulantes poderia ser totalmente reurbanizado, com novas 
calçadas e projeto paisagístico, além de vagas de estacionamento, anfiteatro e 
outras obras. 
 
O projeto apresentado é apenas 
estético e não contempla projetos arquitetônico e executivo, o que ainda 
precisaria ser feito pela Prefeitura. O prefeito Carlos Eduardo reconheceu a 



 

necessidade de uma intervenção no bairro do Alecrim e determinou ao secretário 
Municipal de Serviços Urbanos, Raniere Barbosa, que o projeto apresentado seja 
detalhado e orçado, assim como a estrutura a ser implantada na “feira do fogo”. 
 
“Não temos orçamento este ano, 
mas vamos detalhar todo o projeto, discuti-lo com os empresários e toda a 
comunidade que hoje atua no Alecrim para, quando tivermos tudo detalhado, 
incluir a obra no nosso orçamento para 2015”, afirmou Carlos Eduardo.  
 
“O Alecrim é uma potência 
econômica. Em média, 150 mil pessoas circulam no bairro. Está mais do que na 
hora de termos um projeto que revitalize, reorganize nosso bairro”, afirmou o 
presidente da Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim, e diretor da 
Fecomércio RN, Francisco Denerval de Sá. 
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VEÍCULO: SITE TRIBUNA DE NOTÍCIAS           DATA: 28.02.14              
Tribuna de Notícias: Após pleito da Fecomércio e entidades, prefeito de Natal se 
compromete com revitalização do Alecrim 
 

 
Após pleito da Fecomércio e entidades, prefeito de Natal se compromete com 
revitalização do Alecrim 
 
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio), Marcelo Fernandes de Queiroz, liderou uma comitiva de empresários 
e lideranças empresariais em audiência no final da manhã desta segunda-feira, 
24.02, com o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. O grupo foi apresentar ao 
chefe do Executivo Municipal um projeto de revitalização para o bairro do Alecrim, 
que contempla, entre outras coisas, a reurbanização da área central e a relocação 
das bancas que hoje ocupam o espaço do “Camelódromo”.  
“Há algum tempo que os empresários do bairro do Alecrim vêm me procurando, 
sempre trazendo pleitos para melhorar aquele bairro. Trata-se de um bairro com 
uma enorme importância social e econômica para a cidade do Natal. Natalenses de 
todas as esferas sociais frequentam o bairro, que é a cara do comércio de rua desta 
cidade. É também um bairro que, infelizmente, vem sendo negligenciado em alguns 
aspectos. Há tempos por exemplo, ele não recebe uma intervenção de maior monta 
da parte do Poder Público. Sua infraestrutura, hoje, é deficitária. O projeto que 
levamos ao prefeito foi desenvolvido pelo Sebrae e com o apoio da CDL Natal e das 
entidades comerciais ligadas especificamente ao bairro do Alecrim. Com ele, iremos 
mudar a geografia humana e o visual do bairro, tornando-o muito mais aprazível e 
digno para todos que o frequentam e para os que tiram de lá o sustento de suas 
famílias”, afirmou Marcelo Queiroz.  
Entre outras coisas o projeto prevê a relocação das bancas que hoje ocupam o 
Camelódromo, e outras áreas do bairro, para uma estrutura a ser erguida na 
chamada “feira do fogo” (esquina da Avenida Coronel Estevam com a Rua Presidente 
Quaresma). Com isso, o espaço hoje ocupado pelos ambulantes poderia ser 
totalmente reurbanizado, com novas calçadas e projeto paisagístico, além de vagas 
de estacionamento, anfiteatro e outras obras.  
O projeto apresentado é apenas estético e não contempla projetos arquitetônico e 



 

executivo, o que ainda precisaria ser feito pela Prefeitura. O prefeito Carlos Eduardo 
reconheceu a necessidade de uma intervenção no bairro do Alecrim e determinou 
ao secretário Municipal de Serviços Urbanos, Raniere Barbosa, que o projeto 
apresentado seja detalhado e orçado, assim como a estrutura a ser implantada na 
“feira do fogo”.  
“Não temos orçamento este ano, mas vamos detalhar todo o projeto, discuti-lo com 
os empresários e toda a comunidade que hoje atua no Alecrim para, quando 
tivermos tudo detalhado, incluir a obra no nosso orçamento para 2015”, afirmou 
Carlos Eduardo.   
“O Alecrim é uma potência econômica. Em média, 150 mil pessoas circulam no 
bairro. Está mais do que na hora de termos um projeto que revitalize, reorganize 
nosso bairro”, afirmou o presidente da Associação dos Empresários do Bairro do 
Alecrim, e diretor da Fecomércio RN, Francisco Denerval de Sá. 
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VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE           DATA: 28.02.14              
Copa: feriados devem causar prejuízo de R$ 30 bi a empresas | O Jornal de Hoje 
 
 
Por causa dos feriados da Copa, produção das empresas cairá consideravelmente. 

Foto:Divulgação 
A produção no Brasil pode sofrer perda de até R$ 30 bilhões com os feriados nas 
cidades sede da Copa do Mundo e em todo País, segundo informações divulgadas 
nesta quinta-feira pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fecomércio/SP). 
 
Segundo o levantamento, a soma dos gastos adicionais com pagamento de 
remunerações será de R$ 135 bilhões se todas as empresas optarem pela abertura 
nos feriados. Desse montante, R$ 50 bilhões serão gastos em custos e encargos 
trabalhistas, graças ao acréscimo à folha de pagamento de 137% ao dia trabalhado. 
 
De acordo com a Fecomércio, o “montante significa a perda potencial de 
competitividade para as empresas de todo o conjunto da economia como lojas no 
atacado e varejo, empresas de serviços, indústrias e produtores agrícolas”. 
 
Fonte:Terra 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM           DATA: 03.03.14              
 
RN registra saldo positivo de 717 empregos formais em janeiro - Notícias - 
Economia - Nominuto.com 
 
O primeiro mês do ano foi alvissareiro para o mercado formal de trabalho potiguar. 
Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do 
Ministério do Trabalho e Emprego, o estado fechou janeiro com saldo positivo de 
717 vagas formais no balanço entre admissões e demissões. O setor de Serviços, 
com 1.945 vagas a mais, foi a grande locomotiva do emprego. A Construção Civil, 
que abriu 1.227 postos foi o segundo setor com melhor desempenho no primeiro 
mês do ano. O Comércio, dentro do que já era esperado, abriu o ano com saldo 
negativo de 442 empregos. 
 
No setor de Serviços, os maiores destaques individuais foram os segmentos de 
Corretagem de Imóveis (1.293 vagas a mais) e de Alojamento e Hospedagem (491 
empregos novos). 
 
Mas o dado mais positivo é verificado quando se compara o desempenho do 
emprego formal no RN em janeiro deste ano com o mesmo mês de anos anteriores. 
Em 2013, por exemplo, o saldo foi de 3.625 empregos a menos. Em 2012, foram -784 
vagas registradas. 
 
“Os números são animadores e podem ser considerados um termômetro 
interessante para este ano de Copa, no qual estamos apostando tantas fichas no que 
diz respeito ao aquecimento de nossa economia. O melhor desempenho do setor 
turístico em janeiro, com taxas de ocupação batendo na casa dos 75%, teve reflexos 
diretos neste bom desempenho. Interessante notar que, se somarmos o saldo 
negativo de janeiro de 2013 com o número de agora, podemos dizer que 
recuperamos mais de 4 mil vagas formais em doze meses. Isso é muito bom para 
nossa economia”, diz o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de 
Queiroz. 
 
O empresário completa afirmando que o saldo negativo registrado pelo setor de 
Comércio já era esperado. “Janeiro é um mês de ajustes, quando muitas das 
contratações temporárias feitas para o periodo de final de ano, lá em outubro, 
começam a ser desfeitas. Este saldo, portanto, é natural”, afirma Queiroz. Com os 
números de janeiro, o setor de Comércio e Serviços – representado pela Fecomércio 
RN – já computa 284.809 empregos com carteira assinada no Rio Grande do Norte. 
Isto representa 46.29% do total de vagas formais do mercado potiguar. 
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VEÍCULO: PORTAL POTIGUAR NOTÍCIAS           DATA: 28.02.14              
 Setor de Serviços do RN registra saldo positivo de 717 empregos  
 Setores de corretagem de imóveis e turismo foram os principais responsáveis, junto 
com a construção civil, pelo desempenho  
 
 O primeiro mês do ano foi alvissareiro para o mercado formal de trabalho potiguar. 
Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do 
Ministério do Trabalho e Emprego, o estado fechou janeiro com saldo positivo de 
717 vagas formais no balanço entre admissões e demissões. O setor de Serviços, 
com 1.945 vagas a mais, foi a grande locomotiva do emprego. A Construção Civil, 
que abriu 1.227 postos foi o segundo setor com melhor desempenho no primeiro 
mês do ano. O Comércio, dentro do que já era esperado, abriu o ano com saldo 
negativo de 442 empregos. 
 
 No setor de Serviços, os maiores destaques individuais foram os segmentos de 
Corretagem de Imóveis (1.293 vagas a mais) e de Alojamento e Hospedagem (491 
empregos novos). 
 
 Mas o dado mais positivo é verificado quando se compara o desempenho do 
emprego formal no RN em janeiro deste ano com o mesmo mês de anos anteriores. 
Em 2013, por exemplo, o saldo foi de 3.625 empregos a menos. Em 2012, foram -784 
vagas registradas. 
 
 “Os números são animadores e podem ser considerados um termômetro 
interessante para este ano de Copa, no qual estamos apostando tantas fichas no que 
diz respeito ao aquecimento de nossa economia. O melhor desempenho do setor 
turístico em janeiro, com taxas de ocupação batendo na casa dos 75%, teve reflexos 
diretos neste bom desempenho. Interessante notar que, se somarmos o saldo 
negativo de janeiro de 2013 com o número de agora, podemos dizer que 
recuperamos mais de 4 mil vagas formais em doze meses. Isso é muito bom para 
nossa economia”, diz o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de 
Queiroz. 
 
 O empresário completa afirmando que o saldo negativo registrado pelo setor de 
Comércio já era esperado. “Janeiro é um mês de ajustes, quando muitas das 
contratações temporárias feitas para o periodo de final de ano, lá em outubro, 
começam a ser desfeitas. Este saldo, portanto, é natural”, afirma Queiroz. 
 
 Com os números de janeiro, o setor de Comércio e Serviços – representado pela 
Fecomércio RN – já computa 284.809 empregos com carteira assinada no Rio Grande 
do Norte. Isto representa 46.29% do total de vagas formais do mercado potiguar. 
 
QUADROS E GRÁFICOS 



 

  

Janeiro de 2014 

          

Setor Var.JAN Saldo DEZ 
SALDO 
JAN Var. Ano 

  

  

Extrativa Mineral 90 11.866 11.956 90 

  

Ind. Transf. -1.419 66.831 65.412 -1.419 

  

Serv. Ind. de Utilid.Púb. 36 6.284 6.320 36 

  

Constr. Civil 1.227 42.535 43.762 1.227 

  

Comércio -442 117.902 117.460 -442 

  

Serviços 1.945 165.404 167.349 1.945 

  

Adm. Pública 77 187.902 187.979 77 

  

Agropecuária -797 15.844 15.047 -797 

  

Total RN 717 614.568 615.285 717 

  

Participação dos segmentos Comércio e Serviços  

    

Comércio 19,09% 

        

Serviços 27,20% 

        

Comércio/Serviços 46,29% 

        



 

Evolução Segmento Comércio Serviços 

      

Variação em JANEIRO 1.503 

        

Estoque em janeiro/14 284.809 

  

  

    

Variaçao no ano 1.503 

  
    

 Autor: | Fonte: Assessoria Fecomercio 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM           DATA: 28.02.14              
Corretagem de Imóveis e Turismo lideram criação de empregos formais em janeiro 
no RN - Blogs e Colunas - Nominuto.com 
 
Apesar de janeiro ser um mês complicado quando o assunto é mercado de trabalho, 
no Rio Grande do Norte os números mostram o contrário. Dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego 
revelam que o estado fechou janeiro com saldo positivo de 717 vagas formais no 
balanço entre admissões e demissões. O setor de Serviços, com 1.945 vagas a mais, 
foi a grande locomotiva do emprego. A Construção Civil, que abriu 1.227 postos foi o 
segundo setor com melhor desempenho no primeiro mês do ano. Somente o setor 
Comércio, dentro do que já era esperado, abriu o ano com saldo negativo de 442 
empregos. 
 
No setor de Serviços, os maiores destaques individuais foram os segmentos de 
Corretagem de Imóveis (1.293 vagas a mais) e de Alojamento e Hospedagem (491 
empregos novos). Mas o dado mais positivo é verificado quando se compara o 
desempenho do emprego formal no RN em janeiro deste ano com o mesmo mês de 
anos anteriores. Em 2013, por exemplo, o saldo foi de 3.625 empregos a menos. Em 
2012, foram -784 vagas registradas.  
 
Para o presidente da Fecomercio RN, Marcelo Queiroz os números são animadores e 
pode ser considerado um termômetro interessante para este ano de Copa, no qual 
estamos apostando tantas fichas no que diz respeito ao aquecimento de nossa 
economia. O melhor desempenho do setor turístico em janeiro, com taxas de 
ocupação batendo na casa dos 75%, teve reflexos diretos nesses índices 
considerados animadores. 
 
“Interessante notar que, se somarmos o saldo negativo de janeiro de 2013 com o 
número de agora, podemos dizer que recuperamos mais de 4 mil vagas formais em 
doze meses. Isso é muito bom para nossa economia”, salienta Marcelo Queiroz. Com 
relação ao saldo negativo para emprego no setor do Comércio, isso já era esperado 
porque segundo o presidente da Fecomercio, janeiro é um mês de ajustes, quando 
muitas das contratações temporárias feitas para o período de final de ano, lá em 
outubro, começam a serem desfeitas, portanto é um saldo bastante natural. Com os 
números de janeiro, o setor de Comércio e Serviços – representado pela Fecomércio 
RN – já computa 284.809 empregos com carteira assinada no Rio Grande do Norte. 
Isto representa 46.29% do total de vagas formais do mercado potiguar. 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: GAZETA DO OESTE            DATA: 02.03.14             EDITORIA: LISTZ 

MADRUGA 

 

 

COPA DO MUNDO 

 

A Secretaria de Turismo de Natal, o Sebrae/RN e a Fecomércio reuniram-se 

quinta, 26, para acelerar os preparativos dos eventos que o Rio Grande do 

Norte vai promover nos Estados Unidos e México. Os dois países terão suas 

seleções atuando na capital potiguar durante a Copa do Mundo da Fifa. 

 

COPA DO MUNDO II 

 

O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SETURDE), 

Fernando Bezerril, juntamente com o diretor técnico do Sebrae/RN, João 

Hélio, e a analista técnica, Maiza Pinheiro Dantas, além de assessores e o 

consultor de turismo, Carlos Sodré, debateram o planejamento do receptivo 

e rodada de negócios para os dois países da América do Norte.  

 

COPA DO MUNDO III 

 

As datas foram agendadas. Será nos dias 1º e 2 de abril, nos Estados Unidos, 

e nos dias 4 e 5, no México. A organização do evento será conduzida pela 

empresa ATCM Comunicação, credenciada pelo Sebrae. 

  

COPA DO MUNDO IV 

 



 

O secretário Fernando Bezerril disse que &quot;(...) esta é uma ótima 

oportunidade para os municípios que têm sua economia centrada no 

turismo. A mobilização para que esta iniciativa tenha sucesso começa a ser 

feita agora, cabendo ao Sebrae/Fecomércio a organização e mobilização dos 

municípios do estado que serão convidados a participar desse 

evento&quot;. 

 

COPA DO MUNDO IV 

 

Natal confirmou a sua participação, adiantou Bezerril e o diretor técnico do 

Sebrae considera a motivação do projeto, no fato das duas seleções jogarem 

em Natal, além dos elos existentes com os Estados Unidos, fator que deve 

despertar grande interesse dos empresários daquele país nos 

empreendimentos turísticos que a cidade pode oferecer e o seu ambiente 

propício de negócios. A arena foi construída para a Copa e receberá quatro 

jogos: México x Camarões, Gana x Estados Unidos, Japão x Grécia e Itália x 

Uruguai, todos na fase de grupos da competição. 

 

Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 02.03.14             EDITORIA: ECONOMIA  

"A expansão vai tornar o porto superavitário" 

Publicação: 02 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Vinícius Menna - Repórter 
 
Mesmo com os bons resultados da fruticultura em exportação, o RN só escoou um 
terço de tudo o que exportou em navios, em 2013, conforme levantamento do 
Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do RN (Fiern), o que 
reforça a necessidade de expansão do Porto de Natal. 
 
Em entrevista à Tribuna do Norte, o presidente da Companhia Docas do Rio Grande 
do Norte (Codern), Pedro Terceiro de Melo, fala sobre a necessidade de lançar um 
novo edital para a construção do berço 4 do Porto de Natal, que deverá aumentar o 
cais dos atuais 520 metros para 740 metros.  
 
No bate-papo, Pedro Terceiro de Melo aborda ainda projetos como a implantação de 
uma linha de cabotagem, o Terminal Marítimo de Passageiros, o aumento da 
retroárea do Porto de Natal e o possível escoamento de minérios através de Porto 
do Mangue. 
Adriano 
Abreu

Pedro Terceiro de Melo é engenheiro civil e atual vice-presidente da Fiern 



 

 
A Codern divulgou planos de contratar estudo para saber a demanda de 
mercadorias no estado, o que poderia auxiliar a implantação de uma linha de 
navegação de cabotagem no Porto de Natal. De que trata esse projeto? Qual a 
necessidade da instalação de linhas regulares com essa finalidade? 
A cabotagem é o transporte de cargas dentro da Federação. Como no Brasil isso 
ainda é muito incipiente, em Natal não existe praticamente nada. Fala-se muito em 
Natal da necessidade disso, mas infelizmente nós não temos ainda. A capacidade dos 
navios suporta um volume maior, por isso o custo fica mais barato. E em um país que 
tem a população concentrada no litoral, não há justificativa para não existir 
cabotagem. Para se ter ideia, um navio que sai do Porto Ilha com sal leva em média o 
transporte de 1.800 carretas. São 1.800 carretas que você tira do trânsito, desafoga 
as estradas. Quanto é a manutenção de uma estrada para 1.800 carretas? E da 
“estrada do mar”? E o custo do frete é bem mais barato. Com a cabotagem, toda a 
população é beneficiada porque até o preço das mercadorias vai baixar. Como acho 
que essa não deve ser uma bandeira só da Codern, levei a questão para a Federação 
das Indústrias e para a Federação do Comércio. Feita a discussão, eles encamparam 
essa questão. Foi contratada uma empresa de Santos para fazer esse estudo. 
 
Como está o andamento do estudo? Ele já foi iniciado? Tem previsão de 
conclusão? 
Esse estudo é dividido em duas fases. Já está sendo feita a primeira fase e a gente 
imagina que em 45 dias ela seja concluída. Depois virá uma segunda fase, que 
deverá levar mais 45 dias.  
 
O que já foi feito nessa primeira etapa? 
Esta semana estão sendo feitas entrevistas  com 20 empresas selecionadas na 
Indústria e no Comércio do Rio Grande do Norte para saber questões de volumes e 
também identificar qual a receptividade. Nessa primeira fase, a empresa vai 
caracterizar o que importamos e exportamos para saber volumes e ver o que estão 
pensando importadores e exportadores. Tendo conhecimento desses dados, na 
segunda etapa, a empresa vai começar a trabalhar com as empresas de navegação, 
mostrando esses dados e elas vão analisar como é possível realizar o trabalho. 
 
Já é possível apontar qual segmento teria ganhos com a implantação de uma linha 
de cabotagem no estado? 
É precipitado a gente falar de futuro. Esse trabalho foi feito para que possamos ter 
dados e trabalhar justamente dentro de uma lógica. A única certeza que a gente tem 
é que, feita essa cabotagem, os custos de frete vão cair bastante. 
 
Mas o senhor não teria conhecimento de qual segmento teria hoje maior 
necessidade da cabotagem? 
Os setores produtivos, de modo geral, e também o comércio que tem hoje 
dificuldades com os custos de transporte. 



 

 
Como estão as obras de ampliação do Porto de Natal? 
O berço 4 é a expansão do cais. Temos hoje 520 metros de cais e vamos expandir em 
mais 220 metros. Ele é uma forma de tornar o porto superavitário, aumentar a sua 
capacidade de serviço. Hoje ele é deficitário. (Questionado sobre o tamanho do 
déficit, o entrevistado informou que não dispunha de levantamento sobre a questão 
em mãos). Esse déficit do porto é sazonal. Por exemplo: esse ano o sal tem um 
volume grande, mas no ano passado não foi assim em virtude de ter chovido muito 
em anos anteriores. Como esse ano tem muito sal e a exportação está aumentando 
– e a gente imagina que vai aumentar mais – o porto deixa de ser deficitário. Mas 
não pode ser um ano sim e outro não. 
 
Em que etapa se encontra o projeto de ampliação? 
Nós temos uma dificuldade grande de elaborar projetos e hoje há uma exigência 
muito grande dos órgãos que controlam verbas federais nas licitações, para 
acompanhar as obras. A dificuldade que estamos tendo é justamente de afinar uma 
licitação transparente para que amanhã não tenhamos criado um problema para nós 
mesmos. Nós iniciamos a licitação e ela foi questionada. Resolvemos cancelar a 
licitação e vamos fazer um RDC (Regime Diferenciado de Contratações), que é uma 
forma inovadora de licitação. O Governo Federal está orientando que nós façamos 
dessa maneira. Estamos inclusive tendo suporte de uma consultoria de fora. Temos 
o compromisso de fazer o lançamento do edital até 30 de março. E vamos fazer com 
as defensas da ponte, que foi outro complicador, algo que não era obrigação nossa, 
era do Governo Estadual. Como estamos tendo dificuldades para os navios entrarem 
à noite porque não tem as defensas, nós argumentamos isso com a Secretaria de 
Portos e ela autorizou que colocássemos na licitação também os projetos das 
defensas. Não é um projeto comum, não é todo mundo que faz defensas de pontes 
em projetos como esses, daí o motivo de estarmos demorando para fazer essa obra. 
 
Com relação à ampliação da retroárea, como está esse projeto? Em que situação 
está a relocação das pessoas que se encontram na comunidade do Maruim? 
Dentro dessa obra do berço 4, mas paralelamente, tem a questão da comunidade do 
Maruim. Essa é uma solução para aumentar a nossa retroárea. O projeto já foi 
licitado pela Prefeitura e já foi dada a ordem de serviço. As pessoas vão ser 
deslocadas e, com isso, o porto vai ficar com essa parte do cais. Tanto a parte 
residencial como a comercial, há unanimidade na solução que está sendo 
encaminhada. Não tem nenhum morador que diga que está contra. 
 
A construção de um porto, no município de Porto do Mangue (projeto que o 
governo apresentou recentemente), para o escoamento de minérios, inibe a 
expansão do Porto de Natal? 
Eu não vejo assim porque a vocação do Porto de Natal não contempla a exportação 
de minério. Não é que o porto não possa exportar minério. Pode, mas em volumes 
menores. E os atuais volumes, o porto tem como absorver. Mas fala-se que existe 



 

um volume muito grande de minérios no estado. Se realmente existe esse volume, 
acho que o Porto de Natal não tem como comportar esse volume. Primeiro por uma 
questão de localização, já que os volumes de minérios são muito grandes. Imagine 
entrar 50 a 100 carretas aqui em Natal trazendo minérios? Isso se realmente for 
comprovado esse volume de minérios que dizem que o estado tem. Eu não sou 
conhecedor. Mas, se tiver, acho que é preciso mesmo de um novo porto. Até porque 
o minério não é uma mercadoria que casa com as demais. O pessoal da fruticultura 
já tem dificuldades hoje de levar frutas para Pecém devido a exportação de minério. 
 
Como estão as obras do Terminal Marítimo de Passageiros? 
Tivemos atrasos, mas agora não tem mais como atrasar porque chegamos a um 
período que não há como ter imprevistos. Temos um cronograma para terminar dia 
30 de abril, atendendo as exigências da Copa do Mundo, que no momento é a nossa 
meta, digamos assim
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Codern apresenta balanço das operações comerciais realizadas no ano de 2013  
 Detalhes Publicado em 28 de Fevereiro de 2014 : por Redação  
 
Pedro Terceiro de Melo destacou estudo de cabotagem como ação de planejamento 
NATAL - A Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) apresentou, na 
reunião denominada I Semana de Planejamento, as ações comerciais que foram 
realizadas no ano 2013, bem como ações de divulgação da empresa para 2014. De 
acordo com o presidente da Companhia, Pedro Terceiro de Melo, foi contratado um 
serviço de consultoria para estudo de cabotagem, com o intuito de traçar uma rota 
entre o Porto de Natal e outros portos do País. Esse estudo vai analisar ainda o 
potencial do Porto de Natal em realizar o serviço. Uma das ações realizadas em 
2013, que também foi apresentada na reunião como ação de divulgação da 
empresa, foi o lançamento da temporada de cruzeiros marítimos 2013-2014. Na 
abertura da temporada, com a chegada do navio &quot;Silver Cloud&quot;, em 
dezembro de 2013, foi preparado um ambiente receptivo com estandes para venda 
de peças de artesanato típicas da cultura potiguar, recepção com grupos de músicas 
regionais e box com informações sobre os pontos turísticos de Natal. Como ações 
futuras de divulgação da Codern, serão realizadas participações em feiras e eventos 
que vão do âmbito local ao internacional. A confecção de materiais promocionais e 
divulgação, como banners, sacolas, camisetas, folders e CDs são parte do 
planejamento da Gerência de Marketing da Companhia. Outras diretrizes pontuais 
para o desenvolvimento de ações em 2014 foram apontadas pelo gerente de 
Marketing da Codern, Ricardo Amaury, como, por exemplo, a operacionalização da 



 

nova linha marítima entre o Porto de Natal e os portos dos EUA e a Ásia, que foi 
apresentada no dia 23 de janeiro, data da vinda do ministro da Secretaria de Portos 
(SEP), Antônio Henrique da Silveira, ao Porto de Natal. Na ocasião, o ministro, 
empresários, agentes portuários e agentes de carga assistiram à apresentação da 
linha que ligará o Porto de Natal a Port of Spain (Trinidad e Tobago). Outro ponto 
que deve ser acompanhado para ações de planejamento e divulgação é o estudo de 
cabotagem, que foi encomendado pela Companhia Docas do RN, pela Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern) e pela Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do RN (Fecomércio). De acordo com o que foi apresentado em 
reunião, o estudo se encontra em pleno andamento. A finalização desse estudo irá 
proporcionar uma visão macro das cargas que entram e saem no Estado, o que trará 
aos produtores um maior direcionamento para a implantação da cabotagem no RN. 
Ainda no planejamento da Gerência de Marketing está o desenvolvimento de ações 
de marketing local, visando a conscientização e reconhecimento da importância da 
Codern e dos Portos de Natal e Areia Branca para o desenvolvimento 
socioeconômico do Estado. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 02.03.14             EDITORIA: ECONOMIA 
Após a folia, o acerto com o Leão - Tribuna do Norte 
 
Vinícius Menna - Repórter 
Quando o carnaval acabar, os brasileiros poderão começar a entrega da declaração 
de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF 2014). Os programas necessários para 
declarar estão disponíveis desde a última quarta-feira (26) no site da Receita Federal 
e a partir da próxima quinta-feira (6) já será possível repassar as informações. A data 
limite para entregar a declaração é 30 de abril. Neste ano, uma das novidades é que 
90% dos que vão declarar poderão acertar as contas com o Leão por meio de 
smartphones e tablets, usando o aplicativo m-IRPF para sistemas Android e IOS. 
 
Outra facilidade deste ano é a Declaração Pré-Preenchida, que tem por base os 
dados que foram repassados pelas empresas à Receita até o dia 28 de fevereiro. 
Para ter acesso a essa novidade, contudo, o contribuinte precisa obter a certificação 
digital, espécie de identidade eletrônica que custa entre R$ 135 e R$ 405. Além 
disso, o contribuinte precisa ter declarado o imposto de renda em 2013.  
 O aplicativo m-IRPF pode ser baixado gratuitamente através da loja de aplicativos 
Google Play, no caso dos aparelhos com sistema Android, e na App Store para 
usuários do sistema IOS. De acordo com o auditor fiscal da Receita Federal 
responsável pela área de Imposto de Renda no Rio Grande do Norte, Silvio Moreira 
de Almeida, o interesse do Fisco não é necessariamente estimular a elaboração e 
transmissão da declaração por meio de tablets e smartphones, mas sim abranger a 
todos, facilitando a vida do contribuinte. 
 
“Tem pessoas que podem não ter acesso a um computador, mas tem um 
smartphone, então essa é a vantagem principal. Outra questão é que, no caso dos 
dispositivos móveis, basta um único aplicativo para elaborar e transmitir a 
declaração, diferente do computador, que necessita de dois”, informa Silvio 
Almeida. 
A Receita Federal estima que apenas 10% dos 27 milhões de contribuintes brasileiros 
– 270 mil deles estão no RN – deverão ter limitações que vão impedir que suas 
declarações sejam feitas por smartphone ou tablet. 
 
“Há várias situações. Um exemplo é que, se o contribuinte recebeu rendimentos do 
exterior, ele não vai poder fazer por dispositivos móveis. Se obteve ganho de capital 
com a venda de um imóvel, por exemplo, também não pode. Mas as limitações são 
menores do que no ano passado”, diz o auditor fiscal da Receita. Procedimentos 
 
Mas a possibilidade de declarar por dispositivos móveis não exclui os procedimentos 
básicos que todo contribuinte deve seguir. Exemplo disso são os principais 
documentos necessários para a declaração, que são os mesmos para dispositivos 
móveis e por computador e que devem ser guardados em segurança por cinco anos 
para possíveis consultas posteriores, segundo recomendação da Receita Federal.  



 

 
Um desses documentos é o informe de rendimentos dado pela fonte pagadora 
(empresa onde a pessoa trabalha). Os extratos bancários de todas as contas também 
são necessários. Além deles, é preciso dos comprovantes daquelas despesas que, de 
acordo com a legislação, podem ser abatidas nos rendimentos para o cálculo do 
imposto a ser pago ou restituído, chamadas “dedutíveis”.  
 
Entre as despesas mais comuns para abatimento estão as que envolvem instrução, 
tais como custos com livros e pagamentos de mensalidades escolares da educação 
infantil e dos ensinos fundamental, médio, técnico e superior. Despesas médicas 
com plano de saúde e gastos pessoais com hospital também podem ser incluídos 
(veja mais casos no infográfico). 
 
Está obrigado a declarar neste ano  quem recebeu em 2013 mais de R$ 25.661,70. 
Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente 
na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil também é obrigado a declarar (veja 
outros casos no infográfico). 
 
Novidade reduz risco de erros na declaração 
A Receita Federal oferece para o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) deste ano 
a possibilidade de acesso a uma Declaração Pré-Preenchida. A ferramenta funciona 
assim: Com base nos dados que foram informados pelas empresas até 28 de 
fevereiro, a Receita Federal repassa informações que foram atribuídas ao CPF do 
contribuinte. Além de ser mais seguro, evitando erros, o recurso dá agilidade e 
praticidade ao processo.  
 
Contudo, essa é uma vantagem que depende de dois pré-requisitos. O primeiro é 
que a pessoa que deseja ter acesso a esses dados tem que ter declarado o imposto 
de renda de 2013, o que viabiliza a importação dos dados do ano anterior. A outra 
condição necessária é ter uma certificação digital, que é uma espécie de identidade 
da pessoa para validar suas atividades em meio eletrônico. 
 
A certificação digital permite o acesso à Central de Atendimento ao Contribuinte (E-
CAC), no site da Receita, local onde é feita a importação da declaração pré-
preenchida. 
 
“O contribuinte vai ter mais segurança porque diminui a chance de cometer um erro 
de digitação, o que em muitos casos é motivo para cair em malha fiscal. O 
contribuinte vai ter apenas a obrigação de revisar, mas se tiver certo, ele não vai 
precisar digitar”, argumenta o auditor fiscal da Receita Federal, Silvio Moreira de 
Almeida.  
 
Para obter a certificação digital, é preciso procurar autoridades certificadoras, tais 
como Serasa, Fecomércio, Fenacon, Imprensa Oficial do Estado e a Certisign. Os 



 

preços variam de R$ 135 a R$ 405. 

 



 



 

 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE            DATA: 01.03.14             EDITORIA: REGIONAL 
Município de Paraú receberá cursos técnicos profissionalizantes do Senac/RN 
 
Cidade receberá cursos na área de beleza e outros setores PARAÚ – O Sistema 
Federação do Comércio, Bens e Serviços do Rio Grande do Norte (Fecomércio/RN), 
por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), levará ao 
município de Paraú, Médio Oeste potiguar, oportunidades de qualificação 
profissional. A previsão é de que sejam beneficiadas cerca de 200 pessoas, através 
do Programa Senac Móvel e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec). Para marcar a iniciativa, no dia 6 de março, quinta-feira, às 19h, 
será realizada solenidade de lançamento das atividades da Carreta-Escola de Moda e 
Beleza do Senac, com a presença do presidente do Sistema Fecomércio/RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz, do prefeito Antônio Carlos Peixoto Nunes, “Antônio de 
Narciso” (PSD), e do diretor-regional do Senac, Helder Cavalcanti. A solenidade 
também será prestigiada pelo presidente da Fecomércio Amapá, Ladislao Monte, 
que é natural do município de Paraú. Entre os meses de março a julho, deverão ser 
capacitadas 135 pessoas na cidade, através de nove turmas, nos cursos de 
Cabeleireiro Assistente, Manicure e Pedicure, Depilador, Design de Sobrancelhas, 
Produção para festas, Automaquiagem e Unhas decoradas. 

 
PRONATEC Na mesma ocasião, também será anunciada pelos dirigentes da 
Federação e do Senac no Estado a realização de cursos no município de Paraú, por 
meio de Pronatec, com opções de capacitação nas áreas de vendas e imagem 
pessoal, segundo informação vinda do órgão de comunicação do Sistema 
Fecomércio, em Natal. 
 



 

Para comentar diretamente no site do jornal é preciso estar Registrado. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO            DATA: 28.02.14              
 Paraú receberá cursos profissionalizantes do Senac 
 Para marcar a iniciativa, no próximo dia 06 de março, às 19h, será realizada 
solenidade de lançamento das atividades da Carreta-Escola de Moda e Beleza do 
Senac 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do 
Senac, levará ao município de Paraú, na região Oeste do estado, oportunidades 
de qualificação profissional. A previsão é de que sejam beneficiadas cerca de 
200 pessoas, através do Programa Senac Móvel e do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 
 
Para marcar a iniciativa, no próximo dia 06 de março, às 19h, será realizada 
solenidade de lançamento das atividades da Carreta-Escola de Moda e Beleza do 
Senac, com a presença do presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes 
de Queiroz, do Prefeito do Município, Antônio Carlos Peixoto Nunes, e do 
Diretor Regional do Senac, Helder Cavalcanti. A solenidade também será 
prestigiada pelo presidente da Fecomércio Amapá, Ladislao Monte, que é natural 
do município de Paraú. 
 
Entre os meses de março a julho, deverão ser capacitadas 135 pessoas na cidade, 
através de nove turmas, nos cursos Cabeleireiro Assistente, Manicure e 
Pedicure, Depilador, Design de Sobrancelhas, Produção para festas, Auto 
Maquiagem e Unhas decoradas. Na ocasião, também será anunciada a realização de 
cursos no município, por meio de Pronatec, com opções de capacitação nas áreas de 
vendas e imagem pessoal. 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, destaca 
que uma das principais metas para 2014 é expandir a atuação do Senac, levando 
oportunidades de qualificação para os municípios que ainda não possuem 
estrutura física da instituição. “Nossa previsão é beneficiar mais de cem 
municípios norte-rio-grandenses neste ano, levando oportunidade de qualificação 
para a população que necessita se preparar para se inserir no mercado de 
trabalho. Democratizar o acesso ao ensino representa levar novas oportunidades 
de vida para a população mais carente”, disse. 
 
Saiba mais – O Senac Móvel no Rio Grande do Norte atua nas áreas de Moda e 
Beleza, Turismo e Hotelaria e Informática e Gestão. As carretas-escolas cruzam 
os municípios potiguares, levando infraestrutura pedagógica de última geração 
aos municípios onde a instituição não possui unidades. 
 
Fonte: Fecomercio 
 
Classificação: Positiva 
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Sesc instala Saúde da Mulher em Lajes | Fator RRH 
 

 
Pelos próximos 60 dias úteis, a população de Lajes, distante 125 km de Natal, vai 
poder desfrutar dos serviços gratuitos da unidade móvel Sesc Saúde da Mulher, com 
a realização de mamografias, ultrassonografias, exames preventivos, além de ações 
educativas em saúde. 
 
E para viabilizar o atendimento na cidade da região central do Rio Grande do Norte, 
o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, e o prefeito da 
cidade, Luiz Benes Leocádio, assinaram um termo de convênio, em uma solenidade 
que aconteceu nesta terça-feira, 25.02, na Praça Monsenhor Vicente Severo. 
 
A programação da noite teve início com a apresentação da Eloy Companhia de 
Teatro, da Escola Municipal Eloy de Souza, sob a coordenação do professor Fábio 
Fernandes. O grupo fez uma intervenção artística sobre a relação da escola com a 
arte. 
 
A solenidade contou com a presença do presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista de Gêneros Alimentícios, Geraldo Paiva dos Santos Júnior; do presidente do 
Sindicato do Comércio Varejista de São Paulo do Potengi, Antônio Francisco de 
Oliveira; de membros da diretoria do Sistema Fecomércio; de representantes de 



 

entidades parceiras como a Fiern, além de autoridades municipais de Lajes e 
Fernando Pedroza. 
 
“Com a chegada da unidade móvel Sesc Saúde Mulher a Lajes, tornamos acessível a 
mais uma parte da população do nosso estado, oportunidades capazes de fazer 
melhor suas vidas. Hoje, mais uma vez o Sistema Fecomércio conjuga o verbo 
democratizar, trazendo para cá seus serviços de reconhecida excelência”, disse o 
presidente Marcelo Queiroz. 
 
Fonte e foto: Assessoria 
 
 
Classificação: Positiva 
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Sistema Fecomércio renova parceria com o Governo do Estado para o programa RN 
Vida «  Panorama Político 
 
 
Sistema Fecomércio renova parceria com o Governo do Estado para o programa RN 
Vida  
 4 de março de 2014 por annaruth 
 

  
 
“Sem o Sistema Fecomércio dificilmente nós conseguiríamos manter o programa RN 
Vida”. Com esta frase, a governadora Rosalba Ciarlini explicou a importância do 
apoio do Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, ao projeto de cunho social do 
Governo estadual. 
 
O convênio assinado entre Marcelo Queiroz e Rosalba Ciarlini é a renovação de uma 
parceria que aconteceu em 2013, na qual beneficiou mais de 7 mil jovens entre 12 e 
15 anos, oriundos de 26 escolas públicas do estado. “Os adolescentes que fazem 
parte deste programa, no horário em que não estão na escola, são contemplados 
com atividades esportivas, de arte e cultura, de forma que estas ações os 
mantenham longe dos perigos sociais, como é o caso do álcool e das drogas. O nosso 
trabalho aqui é de prevenção”, explica a coordenadora do RN Vida, Sonali Rosado. 
 
No ano passado, o Sistema Fecomércio investiu, inicialmente, R$ 23 mil no projeto. 
Nos meses seguintes, foram mais de R$ 10 mil por mês. Além dessa quantia, em 
junho de 2013 também foram doados R$ 50 mil ao Proerdi, que também integra o 
programa RN Vida. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: NATAL PRESS            DATA: 28.02.14              
RN Vida renova protocolo de cooperação com o SESC 
 
 
A Governadora Rosalba Ciarlini participou, nesta quarta-feira (26), da solenidade de 
renovação do protocolo de cooperação do programa RN Vida com o Serviço Social 
do Comércio (SESC), órgão da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Rio Grande do Norte (Fecomércio). O projeto ajuda a retirar crianças e 
adolescentes das drogas através de atividades socioeducativas. 
 
&quot;A imensidão do mar é formada pelas gotas das chuvas. Vocês são as gotas 
desse mar de potiguares que dizem não às drogas&quot;, disse a Governadora para 
os jovens que estavam presentes no auditório da Governadoria, no Centro 
Administrativo. 
 
A Chefe do Executivo do Estado disse que o programa é importante, uma vez que o 
problema das drogas engloba toda a sociedade. Ela também ressaltou a importância 
de firmar parcerias e que pretende ampliar o RN Vida para outros municípios do Rio 
Grande do Norte. Atualmente, o projeto funciona no Centro de Atenção Integrada à 
Criança (CAIC) do bairro de Lagoa Nova, em Natal. 
 
“Acreditem nesse programa, porque isso é uma oportunidade ímpar aos jovens 
potiguares”, disse Marcelo Queiroz, presidente da Fecomércio, após a assinatura da 
renovação do protocolo de cooperação. 
 
De acordo com a diretora do RN Vida, Sonali Rosado, hoje o projeto conta com 700 
crianças e adolescentes praticando atividades voltadas ao esporte, música e artes. 
Um dos alunos do programa é Matheus Lucas, de 15 anos, que começou a participar 
das atividades por intermédio de um amigo. “Eu andava com pessoas de má 
influência e o RN Vida ajudou a me livrar dos caminhos das drogas”, disse o garoto. 
 
Antes da assinatura, o coral do RN Vida se apresentou para o público presente no 
auditório. Além disso, a solenidade entregou prêmios aos três vencedores do 
concurso cultural organizado pelo programa. Cada ganhador recebeu um tablet, que 
foi doado pelo atleta de automobilismo, Victor Uchôa, parceiro do programa. 
 
As vencedoras do concurso foram Júlia Gondim, Cíntia Coelho e Jenifer Silva. Elas 
receberam os tablets das mãos da Governadora Rosalba Ciarlini. O automobilista 
Victor Uchôa estimulou os jovens presentes a continuarem no programa e não 
desistirem da luta contra as drogas. No final da solenidade, a Governadora Rosalba 
Ciarlini convidou todos os alunos para visitarem o estádio Arena das Dunas, palco de 
quatro jogos da Copa do Mundo 2014. 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 05.03.14             EDITORIA: VIVER 

 



 

VEÍCULO: PONTO DE VISTA ONLINE            DATA: 05.03.14              
 
Mostra de cinema alemão em Natal | Ponto de Vista com Nelson Freire 
 
 
A visão alemã de mundo na Sétima Arte contemporânea conduz a  mostra ‘Encontro 
com o Cinema Alemão’, uma parceria entre o Sesc e o Goethe Institut, que chegará a 
Natal no próximo dia 11 de março, no auditório do Sesc Centro. A abertura, às 
18h30, será com o filme “Bem-vindo à Alemanha”, de Yasemin Samdereli.  A mostra 
exibirá dez filmes  da safra produzida no final do século 20 e início do 21 no país, 
todas obras influentes dos últimos 15 anos. Em Natal haverá na terça um bate-papo 
com Gianfranco Marchi e Nelson Marques, do Cineclube Natal. O acesso é gratuito. 
 
Os filmes selecionados recortam temas recorrentes no cinema germânico, desde a 
Segunda Guerra Mundial até a vida na Alemanha Oriental após a unificação do país. 
São histórias revisitadas pelos cineastas da terra nas questões vivenciadas pelo seu 
homem comum. O diretor Wolfgang Becker comparece com “Adeus Lenin!” (2003), 
comédia inteligente de expressivo sucesso comercial na época, e o raro “A vida é um 
canteiro de obras” (1997), que mostra uma sociedade movimentada pelo rock’n roll 
e pelas manifestações de rua. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 04.03.14             EDITORIA: VIVER  
Mostra de cinema alemão em Natal  
 
A visão alemã de mundo na Sétima Arte contemporânea conduz a  mostra ‘Encontro 
com o Cinema Alemão’, uma parceria entre o Sesc e o Goethe Institut, que chegará a 
Natal no próximo dia 11 de março, no auditório do Sesc Centro. A abertura, às 
18h30, será com o filme “Bem-vindo à Alemanha”, de Yasemin Samdereli.  A mostra 
exibirá dez filmes  da safra produzida no final do século 20 e início do 21 no país, 
todas obras influentes dos últimos 15 anos. Em Natal haverá na terça um bate-papo 
com Gianfranco Marchi e Nelson Marques, do Cineclube Natal. O acesso é gratuito. 
Os filmes selecionados recortam temas recorrentes no cinema germânico, desde a 
Segunda Guerra Mundial até a vida na Alemanha Oriental após a unificação do país. 
São histórias revisitadas pelos cineastas da terra nas questões vivenciadas pelo seu 
homem comum. O diretor Wolfgang Becker comparece com “Adeus Lenin!” (2003), 
comédia inteligente de expressivo sucesso comercial na época, e o raro “A vida é um 
canteiro de obras” (1997), que mostra uma sociedade movimentada pelo rock’n roll 
e pelas manifestações de rua. 
 
Em “Berlin is in Germany” (2001), de Hannes Stöhr, um homem só conhecia a 
Alemanha Oriental, mas ao sair da prisão é subitamente confrontado com uma nova 
Berlim unificada. “Sonnenallee” (1999), de Leander Haußmann, retrata de forma 
humorística a vida dos jovens na Berlim Oriental e nas zonas fronteiriças, em 1973. A 
Segunda Guerra é o mote de “4 dias em maio” (2011), de Achim von Borries, uma 
história sobre o retorno da humanidade aos anos escuros, que narra os últimos 
quatro dias da batalha, quando todos soldados, soviéticos e alemães, estão cansados 
de lutar. Um filme sobre perdão, respeito, preconceito, superação, amizade e amor. 
 
Questões contemporâneas são abordadas em “Yella” (2007), de Christian Petzold, 
“Todos os outros” (2008), de Maren Ade, e “O que permanece” (2012), de Hans-
Christian Schmid. O filme que abrirá a mostra em “Bem-vindo à Alemanha” (2010), 
em que a cineasta alemã Yasemin Samdereli conta em tom de comédia as 
dificuldades de integração dos filhos de imigrantes turcos na sociedade alemã. O 
filme fala sobre identidades que se transformam pouco a pouco, sobre a complexa 
questão da pátria de cada um. 
 
Esse recorte proporciona conhecer, por intermédio da ficção, aspectos da vida 
cotidiana alemã, levando a refletir sobre uma infinidade de questões sociais e 
humanas, em detalhes normalmente apagados em filmes de mais fácil acesso. 
 
Serviço: Mostra Encontro com o Cinema Alemão. Dia 11/03, às 18h30, no Sesc 
Centro (Rua Coronel Bezerra, 33, Cidade Alta). Acesso gratuito. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG          DATA: 02.03.14              
 
 
Retratos de Natal parte 15 - Edição FINAL | Blog do BG 
 
Ivan Lira de Carvalho disse:  
 
Bruno, lamentando profundamente que o BlogBG esteja encerrando essa série de 
fotos históricas de Natal e desejando que o projeto retorne em breve, deixo aqui os 
meus pitacos, sujeitos a controvérsia por parte de outros observadores. I) A foto 4, 
Praça da Jangada, apresenta uma pontinha do prédio onde funcionou o bar 
Qualquer Coisa, cujo destaque eram as redes-cadeiras, nos anos oitentas; II) A foto 5 
– Areia Preta deserta – é anterior a 1949, quando começou a construção do Farol de 
Mãe Luíza; III) A foto 11 é a descida (ou subida…) da Av. Junqueira Ayres, lado da 
OAB. A primeira casa que aparece (parcialmente) é onde hoje é o 3º Cartório. A 
seguinte ainda permanece mais ou menos igual e abriga (ou abrigou, até 
recentemente) a Casa da Estudante, alberque para moças vindas do interior para 
estudar em Natal. Adiante, a casa de 5 janelas que foi demolida para dar lugar ao 
Edifício Janelas do Potengi, possivelmente englobando também a casa baixinha ao 
lado. Mais abaixo o prédio onde onde funciona parte da Secretaria Estadual da 
Saúde (um prédio com traços art-déco, do final dos anos quarentas) e finalmente o 
prédio onde funciona desde os anos setentas a Ordem dos Advogados do Brasil e 
que antes abrigou o Tribunal de Justiça e outras órgãos públicos. IV) A foto adiante, 
12ª, é a mesma avenida (Junqueira Ayres) e o mesmo trecho da foto anterior, só que 
pegando o outro lado lado da rua, começando pelo antigo Atheneu Norte-
Riograndense (hoje Secretaria de Finanças, mas que já abrigou também a Faculdade 
de Matemática da UFRN), seguindo-se a Igreja Presbiteriana e a sede da Prefeitura 
de Natal, esta já voltada para a Rua Ulisses Caldas. V) A foto 13 é do Baldo, visto de 
quem desce do Alecrim e focando o vértice da Av. Rio Branco e da Rua Princesa 
Isabel. Se fosse feita hoje e se o foco ultrapassasse o viaduto, talvez a Rua Princesa 
Isabel nem aparecesse, sufocada, rendendo lugar à Av. Deodoro. A casa branca, três 
janelas e frontão abobadado ainda existe (ou existiu até pouco tempo…) e lá 
funcionava uma copiadora de plantas e projetos de engenharia/arquitetura ou coisa 
assim. A foto possivelmente é dos anos trintas, mercê da falta de equipamentos 
urbanos por ali. VI) A foto 19, indicada como sendo andiga cadeia pública e hoje 
Centro de Turismo, na verdade é do prédio onde funciou o antigo Quartel do 
Exército, sede do 21º Batalhão de Caçadores, berço militar da Intentona Comunista 
de 1935. No seu lugar hoje está o Colégio Estadual Winston Churchil. Onde hoje está 
o Centro de Turismo, em Petrópolis, ainda está o belo imóvel construído no final do 
Século Dezenove, abrigando, no passar do ano, hospital de caridade, abrigo de 
menores e, por maio parte do tempo, a Casa de Detenção, desativada com a 
construção da Penitenciária Dr João Chaves, na Estrada da Redinha. Há um detalhe 
da foto que ainda se conserva: o relógio posto na esquina da antiga Praça Tomáz de 
Araújo, praça essa que foi tomada pelos prédios atuais do SESC/SENAC. VII) A vista 



 

do Rio Potengi, foto 23, possivelmente foi colhida da Base Naval de Natal. É o que o 
ângulo sugere…; VIII) A foto 27, carimbada como a Rua do Commercio, é da que hoje 
é chamada Rua Chile, quase confluência com Tavares de Lyra. Arrisco que o primeiro 
prédio à direita é a atual sede da Ecocil. == Aguardo novas opiniões sobre as fotos. 

 
 
Classificação: Negativa 
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